


Det er umuligt at begribe klimakrisen uden også at forholde sig til kapitalis-
mens rolle. Kapitalismens udvikling har været betinget af udvindingen af fossile 
brændsler, og deres afbrænding er en af de største årsager til den globale op-
varmning. Overalt har kampen om de fossile brændsler spillet en central rolle 
L�SROLWLVNH�RJ�Y EQHGH�NRQÁLNWHU��RJ�L�IUHPWLGHQ�YLO�PDQJHO�Sn�YDQG��I¡GHYDUHU�
og beboelige levesteder, som følge af klimakrisen, true menneskers eksistens 
RJ�EOLYH�nUVDJ�WLO�Q\H�¡GHO JJHQGH�NRQÁLNWHU�

Debatten, om hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte, er efterhån-
den forstummet. Det står nu klart for enhver, at kloden bogstaveligt talt er ved 
at overophede. Alligevel nøler politikere – viljen til for alvor at gøre noget ved 
NULVHQ�HU�WLOV\QHODGHQGH�LNNH�WLO�VWHGH�²�RJ�L�VWHGHW�HU�GHW�Y NVW�RJ�SURÀW��VRP�
dikterer dagsordenen.

Kilden til de menneskeskabte klimaforandringer stammer fra udledningen af 
drivhusgasser, hvoraf kuldioxid (CO2) er den mest almindelige. Afbrænding 
af fossile brændsler, som kul, olie og naturgas til opvarmning, el-produktion, 
byggeri og transport, er en af de primære årsager til den menneskeskabte 
forøgelse af drivhuseffekten. Omkring 2/3 af de menneskeskabte udledninger 
af CO2 kommer fra afbrændingen af fossile brændsler.

For at komme denne klimakrise til livs, er der reelt kun én løsning: at lade de 
IRVVLOH�EU QGVOHU�EOLYH�L�MRUGHQ��'HW�HU�YL�LNNH�DOHQH�RP�DW�PHQH��)1·V�NOLPDS-
anel har peget på, at verden bør afholde sig fra at udvinde 2/3 af de kendte 
reserver af fossile brændsler for at forhindre katastrofale klimaforandringer1. I 
HQ�DUWLNHO�IUD�1DWXUH�L�MDQXDU������SHJHU�IRUVNHUH�VSHFLÀNW�Sn��DW�RYHU�����DI�
de nuværende kulreserver skal blive i jorden for at nå målet om en maksimal 
global temperaturstigning på 2 grader2. 

Mens mange statsledere har meldt ud, at afhængigheden af de fossile brænd-
sler skal brydes, støtter de alligevel den fossile energisektor med gigantiske 
beløb. Ifølge en rapport fra World Watch Institute fra 2012 udgør den samlede 
værdi af disse subsidier til fossile brændstoffer mellem 750 mia. og 1 billion 
US$ på verdensplan. Vi kan ikke sætte vores lid til, at politikerne skal løse kli-
makrisen, når de på den ene side undsiger brugen af fossile brændsler, mens 
de på den anden side poster milliarder i at udvinde dem. 

I dette hæfte får du baggrundsinformation om kul, klimakrisen og energi-
forsyningen i Danmark.



Mange opgørelser over Danmarks kulforbrug viser kun det relative fald, der har 
været i forbruget af kul i forhold til tidligere. Opgørelserne viser ofte ikke, hvor 
meget kul Danmark rent faktisk stadig forbruger. 

)DNWXP�HU�LPLGOHUWLG��DW�����DI�GHQ�VWU¡P��YL�EUXJHU�L�'DQPDUN��HU�SURGXFHUHW�
ved brug af kul (2014 tal)4. Da det danske elnet er forbundet med nabolan-
dene, kan strøm importeret fra Tyskland i princippet komme fra tyske kulkraft-
værker; eksempelvis fra et meget stort nybygget kulkraftværk i Hamborg. For 
at få overblik over det danske kulforbrug må man, med andre ord, følge el-
nettet til de store nabolande. 

Der er på nuværende tidspunkt syv kraftværker, der enten helt eller delvist 
fyrer med kul, og som producerer strøm og varme til danske husholdninger: 
Avedøreværket, Asnæsværket, Esbjergværket, Studstrupværket, Amagervær-
ket, Fynsværket og Nordjyllandsværket (se illustration). 

'H�ÀUH�I¡UVWH�HU�DOOH�HMHW�DI�'21*�(QHUJ\��PHQV�EnGH�$PDJHUY UNHW��)\QV-
værket og Nordjyllandsværket indtil for nylig var ejet af Vattenfall. I januar 2014 
overtog HOFOR Amagerværket, i januar 2015 blev Fynsværket overtaget af 
Fjernvarme Fyn, og Nordjyllandsværket skiftede ejer til Aalborg Forsyning i 
januar 2016. 

Alle værkerne benytter sig af stenkul, der importeres fra lande med kulreserv-
HU��'21*�KDU�RSO\VW��DW�GH�VLGHQ������KDU�LPSRUWHUHW�NXO�IUD�&RORPELD��6\GDI-
rika, Rusland, Polen, Norge og USA, mens Vattenfall (som stadig leverer kul til 
deres tidligere kraftværker) ikke vil oplyse, hvor kullet kommer fra.  

Den tidligere regerings klimaplan fra 2013 havde som målsætning, at kul, olie 
og naturgas skulle udfases i 2030, samt at el- og varmeforsyningen skulle 
Y UH������G NNHW�DI�YHGYDUHQGH�HQHUJL�L�������'HW�PnO�VNURWWHGH�9HQVWUH�UH-
JHULQJHQ�L�������GD�GH�LNNH�YLO�·IRUSOLJWHV�Sn�RIÀFLHOOH�VOXWGDWRHU·�IRU�EUXJHQ�DI�
kul, olie og naturgas. 

'DQPDUN�SURPRYHUHU�IRUWVDW�VLJ�VHOY�VRP�JU¡QW�IRUHJDQJVODQG�²�PHG�ÁRWWH�
grafer over reduktionen i udledningen af CO2 og udbygning af vindmøllepark-
er. Alt imens en væsentlig del af energiforsyningen stadig kommer fra kul og 
naturgas, og staten fortsat giver massive subsidier til olie og gasudvinding i 
Nordsøen5.

Kul består af millioner år gamle sammenpressede planterester med et højt ind-
hold af kulstof. Der skelnes typisk mellem brunkul og stenkul. Brunkul er yngre 
end stenkul og har den laveste brændværdi, hvilket skyldes et stort indhold af 
vand og urenheder. Det ældre stenkul har været udsat for større tryk og varme, 
og denne kulform indeholder derfor mindre vand og har en højere brændværdi.  

Kul er et af de mest benyttede brændsler i verden. I 2014 udgjorde kul således 
RPNULQJ�����DI�YHUGHQV�VDPOHGH�HQHUJLIRUEUXJ��6DPWLGLJW�VWnU�NXO�IRU�RPNULQJ�
����DI�GHQ�VDPOHGH�JOREDOH�&2��XGOHGQLQJ�Sn�JUXQG�DI�NXOOHWV�K¡MH�NXOVWR-
ÀQGKROG�SHU�SURGXFHUHW�HQHUJLHQKHG3. Kul er dermed det mest forurenende 
fossile brændsel. Desuden er der meget alvorlige miljømæssige og sociale 
problemer forbundet med at udvinde kullet. 

Kuludvinding foregår enten i åbne brud eller ved at grave dybe underjordiske 
tunneller. Hvilken teknik, der benyttes, afhænger af en række forskellige fak-
torer, men først og fremmest handler det om, hvor dybt kullet er begravet. 
Hvis kullet ligger meget dybt, kan det kun udgraves ved hjælp af underjordisk 
minedrift. Minedrift i åbne brud er meget billigere end underjordisk minedrift, da 
man kan udvinde meget mere kul per dag. Til gengæld forårsager åbne kul-
miner og deres aktiviteter omfattende ødelæggelser af naturen, økosystemer 
RJ�ODQGVNDEHU��GD�DOOH�SODQWHU�RJ�MRUGODJ��GHU�EHÀQGHU�VLJ�RYHQRYHU�NXOOHW��VNDO�
fjernes. 

Når store arealer ryddes, vil det ofte også indebære fordrivelse af lokale bebo-
HUH�RJ�RSO¡VQLQJ�DI�KHOH�ODQGVE\VDPIXQG��GHU�RIWH�KDU�EHERHW�WHUULWRULHW�L�ÁHUH�
generationer. Ud over at forårsage miljøødelæggelser og brud på mennesker-
ettighederne har der vist sig at være en række sundhedsproblemer forbundet 
med åbne miner, særligt som følge af kulstøv. 

,�&RORPELD��VRP�HU�GHW�ODQG��KYRU�'21*�(QHUJ\��'DQPDUNV�VW¡UVWH�HQHUJLVHO-
skab, har importeret mest stenkul fra i de seneste år, benytter man sig kun af 
åbne brud. 

De åbne brunkulsminer i Tyskland er Europas største åbne huller i jorden, og 
de er, uden sammenligning, den største kilde til CO2 udledning i Europa.



 
De danske kraftvarmeværker producerer både el og varme. 

Amagerværket består af to blokke (dvs. der hvor afbrændingen foregår): en 
der bruger kul og en der bruger træpiller.
Fynsværket består af tre blokke, hvoraf en der fyrer med kul, en der bruger 
halm og en der bruger affald
Avedøreværket består af to blokke: den ene hovedsageligt til kul, men kan 
også bruge olie. I den anden blok afbrændes naturgas, olie, træpiller og halm. 
Kulblokken ombygges til træpiller i løbet af 2016
Asnæsværket er Sjællands største kraftværk. Det består af blokke, der begge 
SULP UW�EUXJHU�NXO�VRP�EU QGVHO��)UD�VOXWQLQJHQ�DI������VNDO�HQHUJLHQ�NRP-
me fra et nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg
Esbjergværket består af én blok, der fyrer med kul. 
Studstrupværket består af to blokke, der benytter en kombination af kul og op 
til 15 pct. halm som brændsel. Ombygning af primær blok til biomasse i løbet 
af 2016
Nordjyllandsværket består af to blokke, der fyrer med kul. 

6WLJVQ V�.XOKDYQ�HU�HMHW�DI�'21*�RJ�(QVWHG�HU�HMHW�DI�9DWWHQIDOO



,�GLVVH�nU�EOLYHU�ÁHUH�NXONUDIWY UNHU�RPGDQQHW�WLO�VnNDOGWH�NRPELQHUHGH�Y UN-
er eller til, udelukkende, at være fyret med biobrændsel. Eksempelvis har 
'21*�(QHUJ\�PHOGW�XG��DW�$VQ VY UNHW�YHG�.DOXQGERUJ�VHQHVW�L������VNDO�
RPGDQQHV�WLO�DW�Y UH�HW�ELRI\UHW�NUDIWYDUPHY UN��GHU�I\UHU�PHG�WU ÁLV��%LR-
brændsel anses af mange for at være nøglen til at gøre os fri af fossile brænd-
sler, netop fordi denne energiform ikke er afhængig af vind og vejr som andre 
vedvarende energiformer. 

%LREU QGVHO�NDQ�EnGH�Y UH�Á\GHQGH��IDVW�HOOHU�JDV��DOW�DIK QJLJ�DI�IRUPnOHW��
%LREU QGVHO�NDQ�IRU�HNVHPSHO�Y UH�ÁLV��HQHUJLSLO��ELRGLHVHO��ELRROLH�HOOHU�
bioethanol. Oftest kommer biobrændsel fra træ og afgrøder, andre kilder kan 
være industriaffald, landbrug og skovbrug, f.eks. affaldstræ, halm, gødning, 
spildevand, affald og madrester.

Biobrændsel har imidlertid også store omkostninger for både natur og miljø. 
Biobrændsel er brændstoffer, der stammer fra biologisk materiale, der har 
“levet for nylig” — i modsætning til fossile brændsler, der stammer fra mange 
millioner år gammelt biologisk materiale. Når det påstås, at afbrændingen af 
ELREU QGVHO�HU�&2��QHXWUDO��IRUGL�&2�·HQ�RSULQGHOLJ�HU�EOHYHW�´WUXNNHW�XGµ�DI�
atmosfæren af levende planter, er alle faktorer ikke medregnet. Produktionen 
af biobrændsel leder mange steder til massive problemer med skovrydning, 
beslaglæggelse af land, tab af biodiversitet og øget vandforbrug.  

Forbruget af biobrændsel forventes tilmed at forsætte. I 2010 anvendte EU 45 
mio. hektar til produktion af biobrændsel - svarende til arealet af Sverige. Hvis 
GHQ�QXY UHQGH�WHQGHQV�IRUWV WWHU��IRUYHQWHV�(8·V�IRUEUXJ�DI�ELREU QGVHO�
at blive fordoblet frem mod 2030. Forbruget af land til biobrændsel er ude af 
kontrol – og det virker grundlæggende vanvittigt at bruge store landarealer på 
afgrøder til biobrændsel fremfor til fødevarer. 
I Danmark er alle biobrændsler fritaget for CO2-afgift, uanset hvordan de er 
produceret. Når det medregnes, at produktion af biobrændsel enten kræver 
skovrydning eller beslaglæggelse af landbrugsjord, fører den danske afgiftsfri-
tagelse kun til ringe eller slet ingen reduktion af CO2-udslippet. Biobrændsel er 
derfor ikke løsningen på klimakrisen. 
Kun ved at reducere energiforbruget og lade de fossile brændsler bliver i 
jorden kan vi gøre os håb om at løse klimakrisen. Det vil kræve grundlæggen-
de samfundsændringer, og det afgørende er, at forbruget nedsættes.

1IPCC Fifth Assessment Report 2014 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
20F*ODGH�	�(NLQV���������7KH�*HRJUDSKLFDO�'LVWULEXWLRQ�RI�)RVVLO�)XHOV�8QXVHG�ZKHQ�/LPLWLQJ�*OREDO�:DUPLQJ�WR���&��
1DWXUH����������������KWWS���ZZZ�QDWXUH�FRP�QDWXUH�MRXUQDO�Y����Q�����IXOO�QDWXUH������KWPO
3International Energy Agency (2015): CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2015 Edition. Highlights. https://www.iea.
org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf
4KWWSV���ZZZ�HQHUJLQHW�GN�'$�./,0$�2*�0,/-2(�0LOMRHGHNODUDWLRQHU�6LGHU�+YRU�NRPPHU�VWURHPPHQ�IUD�DVS[�
5Spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren om subsidier til fossile brændsler: http://www.ft.dk/samling/20141/
DOPGHO�NHE�VSP����VYDU�����������������SGI�

6RP�WLGOLJHUH�Q YQW�GULYHU�'21*�KRYHGSDUWHQ�DI�NXONUDIWY UNHUQH�L�'DQPDUN��
,�'21*·V�E UHG\JWLJKHGVUDSSRUW�IUD������IUHPK YHV�GHW��DW�EDODQFHQ�PHOOHP�
energiproduktionen fra fossile brændsler og vedvarende energikilder for første 
JDQJ�HU�WLSSHW�WLO�IRUGHO�IRU�GH�YHGYDUHQGH�HQHUJLNLOGHU������DI�SURGXNWLRQHQ�
i 2015 stammer fra vedvarende energi. Men disse tal dækker samtidigt også 
RYHU��DW�����DI�'21*·V�HQHUJLSURGXNWLRQ�VWDGLJ�NRPPHU�IUD�IRVVLOH�EU QGVOHU��
KYRUDI�KHOH�����XGJ¡UHV�DI�NXO��'21*�DUEHMGHU�Sn�DW�IRUEHGUH�EnGH�VLQ�IRUUHW-
ningsmodel og sit omdømme inden en forventet børsnotering i 2016.

Vattenfall, den statsejede energikoncern i Sverige, har i de seneste år afhæn-
det deres kulfyrede kraftvarmeværker i Danmark, som en del af Vattenfalls 
strategi om at satse mere på vedvarende energi efter at være blevet kendt som 
en af de mere beskidte energiselskaber. Vattenfall er af samme grund blevet 
pålagt af den svenske regering at afhænde sine brunkulsminer i Lausitz-områ-
det i det østlige Tyskland. 

Hvor Vattenfall nu har solgt - eller er ved at sælge - sine åbenlyse klimaska-
dende aktiviteter, både i Danmark og Tyskland, så er Danmark stadig centrum 
for indkøb og handel med kul for hele Vattenfall-koncernen. Det sker fra Vat-
tenfall-kontoret i København. Samtidigt ejer Vattenfall også Nordens største 
kulhavn, som er placeret i Aabenraa i Sønderjylland. Herfra leverer Vattenfall 
fortsat kul til sine tidligere værker, Amagerværket, Nordjyllandsværket og Fyns-
værket. Så hvor Vattenfall forsøger at fremstå som et grønt og klimavenligt en-
ergiselskab ved at frasælge kraftværker og brunkulsminer, så tjener selskabet 
stadig penge på handel og leverancer af kul. Vattenfalls frasalg af miner og 
NUDIWY UNHU�EOLYHU�GHVXGHQ��IUD�ÁHUH�VLGHU��NULWLVHUHW�IRU�DW�RYHUODGH�DQVYDUHW�IRU�
miljø og naturgenopretning til de nye ejere.



Klimaforandringerne er ikke et isoleret problem – det er et symptom og kon-
sekvenserne af et politisk og økonomisk system, der er baseret på ulighed og 
udnyttelse af både mennesker og ressourcer. Klimaforandringerne udgør kun 
én af mange uretfærdigheder, som er skabt af kapitalismens vækstparadigme. 
9 NVWSDUDGLJPHW�GLNWHUHU�HQ�NRQVWDQW�VWU EHQ�HIWHU�DW�DNNXPXOHUH�SURÀW�RJ�
vækst – kun ved konstant og hastig vækst er systemet i balance – stagnation 
og langsom vækst udløser derimod økonomiske kriser. 

Den økologiske økonom Herman Daly har karakteriseret denne indbyggende 
PRGV WQLQJ�VRP�·XPXOLJKHGHQV�WHRUHP·���XHQGHOLJ�Y NVW�Sn�HQ�EHJU QVHW�
planet er ikke mulig. Teknologiske løsninger kan måske (kortvarigt) lindre 
konsekvenserne af kapitalismen - altså skabe teknologiske løsninger på kli-
makrisen -  men de kan aldrig være svaret på den underliggende systemkrise. 
Markedsbaserede løsninger, geo-engineering, grøn vækst og løsninger, base-
ret på individuelle forbrugervalg, er ikke svaret på klimakrisen: kun et opgør 
med kapitalismen, og dermed et langt mindre pres på jordens ressourcer, kan 
for alvor løse klimakrisen. 



.OLPD.ROOHNWLYHW�HU�HW�GDQVN�DIÀQLW\�EDVHUHW�SROLWLVN�NROOHNWLY��
Vi arbejder for at konfrontere de underliggende årsager til klimaforandringerne 
– både i ord og handlinger. Vi ser os selv som en del af den større globale 
bevægelse mod klimaforandringerne og det kapitalistiske system.

Kontakt: 
info@klimakollektivet.dk 
facebook.com/climatecollective 
Twitter: @klimakolle

#SystemChangeNotClimateChange
#NulKul


